
Construcció del Museu de la Fusta. Reforma d’una nau ja existent en 
museu. Aquest projecte neix de la necessitat de trobar un espai comú de 
trobada per als professionals de la fusta, per a l’intercanvi d’experiències 
i complementació en les seves respectives branques. A la vegada 
acompleix la funció de mostrar al públic com es treballa la fusta, 
aplicacions i la història dels oficis i els seus productes.
Any de construcció: 1995 / Data de compra: 10 gener 2020 
Mida interior de la nau: 4.700x1.170 cm. 
Plantes: 2 
Superfície per planta: 600 m² 
Superfície parcel·la: 2.811 m²

Aquest projecte és important per a la divulgació de tot el relacionat amb 
el  món de la  fusta, des de la llavor, extracció sostenible,  producte aca-
bat i oficis relacionats. Actualment no es troba cap espai on es mostri de 
manera integral tot el cicle de la fusta.

El concepte museu, en aquest cas, té dues vessants, una física i l’altra virtual. En la part física, una sèrie d’exposicions 
temporals donen a conèixer al públic els diferents usos que s’han fet de la fusta al llarg de la història de la 
humanitat: transport, construcció, mobiliari, objectes quotidians... hi podem trobar una part d’exposició fixa on es 
mostren les eines, i una recreació dels tallers artesans precursors dels diferents oficis relacionats amb la fusta. 
També hi ha programades una sèrie d’exposicions amb obra actual d’artesans i creadors que tinguin com a matèria 
primera la fusta. S’afegeixen uns tallers per a formació  per a que els joves i infants puguin tocar la fusta i treballar-la.
 A la vessant virtual la intenció és poder fer una biblioteca oberta al públic a internet on es 
pugui consultar qualsevol tema relacionat amb la fusta o facilitar els enllaços per fer-ho a la web.

Aquesta època que estem vivint ha reafirmat encara més el meu 
convenciment que ara més que mai, hem de buscar un lloc per a poder 
reunir la memòria històrica dels oficis artesans relacionats amb la fusta. 
Tallers que tanquen, eines que es perden, coneixements que desapareixen 
amb els mestres de la fusta. Ara toca unificar esforços per poder tirar 
endavant aquest projecte.

Més informació a  la web www.museudelafusta.com. 
També podeu fer un seguiment de tot el proces de creació del Museu al 
Facebook : facebook.com/museodelamadera


